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DISPOZITIA Nr.  ____ 

privind încadrarea domnului    CAŞU ŞTEFAN     în functia contractuală de executie  ŞOFER   gradatia 

4 ,  pe perioadă nedeterminată  la Compartimentul  Serviciului Public de Apă, Canal, Salubrizare, 

Transport din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pădureni, judeţul Vaslui  

 

 

Având în vedere: 

-raportul final nr. 1367 / 31.03.2020  din care rezultă că domnul    CAŞU ŞTEFAN   , candidat ce  a 

fost declarat admis la concursul  organizat în vederea ocupării functiei contractuale de executie 

ŞOFER pe perioadă nedeterminată la Compartimentul  Serviciului Public de Apă, Canal, 

Salubrizare, Transport din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pădureni, 

judeţul Vaslui din data de  31 martie 2020 ; 

- referatul secretarului comunei Padureni, nr.  1383 din 02.04.2020  prin care propune încadrarea 

domnului   Caşu Ştefan   în functia contractuală de executie ŞOFER ; 

În conformitate cu :  

- Prevederile Părţii a VI-a ,Titlul III, Cap. III , art. 552 şi  Cap. IV, art.  554 din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul administrativ; 

- Prevederile Legii Nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- Prevederile H.C.L. Pădureni , nr. 2 din 28.01.2019  privind stabilirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Pădureni , judeţul Vaslui ; 

- Prevederile H.G. Nr. 935/2019 privind pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată; 

- Prevederile art. 10  şi art. 12 alin. (1) din Legea Nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Prevederile art. 20, alin. (1), lit. h), lit. i), art. 55, alin. (1), din Legea Nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare; 

       În temeiul art. 196 alin (1) litera “b”şi art. 197 alin. (1)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 

privind Codul administrativ;  

Diaconu Temistocle,primar al comunei Padureni, judetul Vaslui; 

 

D I S P U N: 

        Art. 1. Începând cu data de   6 aprilie 2020 , domnul    CAŞU ŞTEFAN    se încadrează pe o 

perioada nedeterminată în functia contractuală de executie  de  ŞOFER , gradatia 4,  la Compartimentul  

Serviciului Public de Apă, Canal, Salubrizare, Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Pădureni, judeţul Vaslui cu un salariu de baza brut lunar în cuantum  de 4296   lei . 

  Art. 2. Atributiile corespunzatoarei postului sunt cele prevazute în fisa postului anexa 1 la 

prezenta dispozitie. 

  Art.3. (1)Prezenta dispozitie are caracter individual si  poate fi contestata in termen de 15 zile 

lucratoare de la data luarii la cunostinta . 
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            (2)Solutionarea contestatiei in legatura cu majorarea salariului de baza brut este de competenta 

ordonatorului principal de credite care va solutiona contestatia in termen de 10 zile lucratoare. 

            (3) Impotriva masurilor dispuse potrivit alin.(2) persoana nemultumita se poate adresa instantei de 

contecios administrativ in termen de 30 de zile calendaristice de data comunicarii solutionarii contestatiei.  

           Art. 4.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza secretarul 

general al comunei Padureni si Compartimentul Financiar -Contabil din cadrul aparatului propriu de 

specialitate al primarului comunei Padureni. 

   Art. 5. Prezenta dispozitie  se va comunica prin grija secretarului comunei Padureni, Institutiei 

Prefectului judetului Vaslui, compartimentului financiar-contabil, si domnului Caşu Ştefan    ,  in vederea 

punerii in aplicare.   

                                                                                 

                                                                                                       Padureni,   3 aprilie 2020 

                             Primar,    

                   Diaconu Temistocle 

                                                                                                                   Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                                             Secretar general 

                                                                                                                        Munteanu Mirela  
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APROB  

Nr.  1383  din  02.04.2020 PRIMAR 

 DIACONU TEMISTOCLE 

 

 

 

Referat 

 
          Subsemnata Munteanu Mirela , secretar al comunei Padureni, judetul Vaslui, va aduc la cunostiinta ca 

in urma concursului/examenului organizat de catre Primaria Padureni, pentru  ocuparea postului de natura 

contractuala pe perioada  nedeterminata, de executie  sofer  , de la Compartimentul  Serviciului Public de 

apă, canal, salubrizare, transport din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pădureni, 

judeţul Vaslui  din data  31 martie 2020  , candidatul   Caşu Ştefan    a obtinut un punctaj de 95    puncte, 

fiind declarat “admis” de comisia de  concurs , nefiind inregistrata nici o contestatie. 

In consecinta, va rog sa procedati la emiterea unei dispozitii de incadrare începând cu data de  

6 aprilie 2020. 
 

 

                                                                                                                                         

Secretar general  

                                                                                                                              Munteanu Mirela  
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